
 1 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навчальна програма  
 
                                                                  Дисципліни 
 

“Теорія і практика корпоративного управління” 
 

(для магістрів і спеціалістів) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
КИЇВ –2018 



 2 

 

 

 

Підготовлено професором кафедри економіки і управління підприємством ННІМЕФ    

к.е.н. М.І. Філіпповим. 

 

Затверджено на засіданні кафедри  (протокол № 8  від 26 лютого 2018 року) 

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 

 

 

 

 

 

Філіппов М.І. 

Навчальна програма дисципліни “ Теорія і практика корпоративного управління ” (для 

спеціалістів і магістрів). – К: МАУП, 2018. 

 

 

 

Навчальна програма містить: пояснювальну записку, тематичний план-графік вивчення 

курсу “Теорія і практика корпоративного управління”, зміст курсу , форми контролю, 

розподіл балів, завдання для перевірки вивченого матеріалу, список основної та 

додаткової рекомендованої літератури, Інтернет-ресурси. 

 

 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом (МАУП), 2018 

 
 
 
 

                                          

            



 3 

                                        І. Пояснювальна записка 

            Актуальність курсу.  Програма приватизації, що здійснюється в Україні, 

створення та трансформація десятків тисяч великих і середніх підприємств з державною 

формою власності у корпоративні підприємства дала змогу громадянам України стати 

власниками та створила необхідну мотивацію і зацікавленість в ефективному 

функціонуванні корпоратизованих підприємств. Головна ціль корпоративного управління 

полягає в залученні громадян до системи управління власністю,  підвищенні  ефективності 

господарської діяльності корпоратизованих організацій.   

 Програма дисципліни  “ Теорія і практика корпоративного управління” передбачає 

систему викладення основ теорії та практики управління корпоративними підприємствами 

в умовах ринкової економіки.   

            Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх магістрів та спеціалістів 

знань та навичок корпоративного управління. В курс вивчення  дисципліни включено 

теми, які тісно пов’язані між собою та розкривають закономірності формування, розвитку  

та функціонування  корпоративного управління.  

Основні завдання дисципліни: 

• визначення сутності та принципів корпоративного управління; 

• засвоєння  методів корпоративного управління; 

• засвоєння принципів управління на основі цінних паперів; 

• визначення та вирішення проблеми управління корпоративними правами  

власників; 

• набуття навичок організації загальних зборів акціонерів; 

• засвоєння функцій, компетенцій та правил формування основних  

організаційних структур акціонерного товариства. 

Корпоративне управління як напрям у менеджменті необхідно вивчати в сучасних 

умовах ринкової економіки, що дає можливість раціонально управляти діяльністю 

акціонерних товариств і знайти баланс інтересів акціонерів, менеджерів  і держави в 

межах норм чинного законодавства. 

Результати навчання: перелік навичок, знань, які повинні отримати студенти. 

По закінченні курсу дисципліни “Корпоративне управління” студент повинен 

знати: 

- теоретичні основи корпоративного управління; 

- системи корпоративного управління; 

- принципи сучасної корпоративної культури; 
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студент повинен вміти: 

- організувати корпоративне підприємство; 

- управляти підприємством на базі цінних паперів;  

         Дисципліна “ Теорія і практика корпоративного управління ” тісно пов’язана з 

дисциплінами „Антикризове управління підприємством”, „Управління бізнесом”, 

„Стратегічне управління”, „Управління конкурентоспроможністю підприємства”.   

         Зміст роботи студента з дисципліни “Теорія і практика корпоративного управління ”  

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями 

викладача.  

     Навчальна стратегія курсу. Досягнення навчальних цілей здійснюється 

шляхом: 

• самостійного навчання слухачів на основі розробленого для курсу комплексу 

навчально-методичних матеріалів; 

• виконання практичних завдань / ситуаційних вправ, спрямованих на набуття знань і 

вмінь слухачів з предметної галузі, активізацію їх розумової діяльності; 

• проведення заліку або іспиту. 

         Форма підсумкового контролю з дисципліни – залік або іспит, що передбачають 

перевірку знань студентів з теорії та практики корпоративного управління та вміння 

застосовувати набуті  знання  в практичній діяльності. 

                                

                                 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ Теорія і практика корпоративного управління ” 
 (рівень – спеціаліст, магістр) 

 

№ 
п/п 

Назва теми, 
розподіл практичних занять за темами, форма проведення 

заняття 

 
Термін 

виконання 
(тижні) 

 З м і с т о в н и й  м о д у л ь  1 .  
Базові основи корпоративного управління 

І-ІІІ 

1. Т е о р е т и ч н і  основи корпоративного управління  

Заняття 1. Контрольні питання. І 

2. Організаційні структури корпоративного управління  

Заняття 2. Контрольні питання. ІІ 

3. Корпоративні утворення та принципи їх функціонування  
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Заняття 3. Практичне завдання (задача № 1). ІІI 

 Змістовний модуль II.  
Формування і реалізація корпоративних інтересів 

IV-VI 

4. Організація корпоративного управління  

Заняття 4. Практичне завдання (задача № 2). IV 

5. Управління капіталом у корпораціях  

Заняття 5. Практичне завдання (задача № 3). V   

6. Порядок організації та ліквідації товариств  

Заняття 6. Практичне завдання (задача № 4). VІ  

 
 
 

Змістовний модуль І. Базові основи корпоративного управління 

Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління 

1.1.Еволюція розвитку корпоративних відносин 

1.2.Розвиток корпоративних підприємств в Україні 

1.3.Проблеми формування корпоративної культури в Україні 
Основна література: 1-20, 27, 29, 30, 34 

Додаткова література:35, 36 

 

Практичне заняття № 1 

Тема  1  « Т е о р е т и ч н і  основи корпоративного управління ». 

Мета: 1.Прослідкувати  еволюційний розвиток корпоративних відносин; 

           2. Розглянути розвиток корпоративних підприємств в Україні 

           3.Розкрити сутність проблеми формування корпоративної культури в Україні 

            4. Закріпити вивчений матеріал за допомогою практичних завдань. 

Форма проведення:  письмово. 

Термін проведення:  1-й тиждень. 

Порядок проведення заняття: 

1. Вивчити запропонований теоретичний матеріал. 

2. Виконати практичне завдання № 1 відповідно до вимог. 

3. Надіслати виконане завдання викладачеві. 

4. Ознайомитися з аналізом робіт, здійсненим викладачем. 

Завдання для виконання 
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Контрольні питання 

1. В чому полягає  сутність поняття “корпоративне управління”? 
2. Чому корпоративний сектор можна розглядати як основу сучасної економіки? 
3. В чому полягають основні принципи корпоративної культури? 
4. Які структури корпоративного управління вам відомі? 
5. В чому полягають сучасні проблеми формування корпоративної культури в 

Україні? 
 

 

Форма звітності для завдання 1 

Контрольні питання Тезова відповідь на питання 

1. 1. 

2. 2. 
... ... 

 

Тема 2. Організаційні структури корпоративного управління 

  2.1 Моделі корпоративного управління 

2.2. Міжнародні стандарти корпоративного управління 

2.3. Національні кодекси корпоративної поведінки. 
Основна література: 30, 34 

Додаткова література: 37 
 

Практичне заняття №2 

Тема  2  « Організаційні структури корпоративного управління » 

Мета: 1.  Порівняти моделі корпоративного управління 

           2. Розглянути міжнародні стандарти корпоративного управління 

           3.Розкрити сутність національних кодексів корпоративної поведінки 

            4. Закріпити вивчений матеріал за допомогою практичних завдань. 

Форма проведення:  письмово. 

Термін проведення:  2-й тиждень. 

Порядок проведення заняття: 

1. Вивчити запропонований теоретичний матеріал. 

2. Виконати практичне завдання № 2 відповідно до вимог. 

3. Надіслати виконане завдання викладачеві. 

4. Ознайомитися з аналізом робіт, здійсненим викладачем. 



 7 

Завдання для виконання 

Контрольні питання 

1. В чому полягають характерні особливості англо-американської, німецької і 

японської моделей корпоративного управління? 

2. Що включають міжнародні стандарти корпоративного управління? 

3. На яких принципах базується  сучасне корпоративне управління? 

4. Яку роль відіграє наглядова рада в залученні інвестицій? 

5. Як відбувається формування міжнародних та національних кодексів 

корпоративної культури? 

Форма звітності для завдання 2 

Контрольні питання Тезова відповідь на питання 

1. 1. 

2. 2. 

... ... 

 

 

Тема 3. Корпоративні утворення та принципи їх формування 

3.1. Організаційні структури сучасного корпоративного управління  

3.2. Види корпоративних підприємств та їх типові характеристики  

3.3. Управління за допомогою цінних паперів. 
Основна література: 21, 23, 28 

Додаткова література: 38 

Практичне заняття №3 

Тема  3  ”Корпоративні утворення та принципи їх функціонування” 

Мета: 1.  Надати характеристику сучасних  організаційних структур  

                 корпоративного управління 

           2. Розглянути види корпоративних підприємств та їх типові характеристики 

           3.Розкрити сутність управління з використанням цінних паперів. 

            4. Закріпити вивчений матеріал за допомогою практичних завдань. 

Форма проведення:  письмово. 

Термін проведення:  3-й тиждень. 

Порядок проведення заняття: 

1. Вивчити запропонований теоретичний матеріал. 
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2. Виконати практичне завдання № 3 відповідно до вимог. 

3. Надіслати виконане завдання викладачеві. 

4. Ознайомитися з аналізом робіт, здійсненим викладачем. 

Завдання для виконання 

Контрольні питання 

1. В чому полягає сутність корпоративного управління? 

2. Що являє собою повне товариство? 

3. Що являє собою товариство з додатковою відповідальністю? 

4. Що являє собою товариство з обмеженою відповідальністю? 

5. Що являє собою  публічне акціонерне товариство? 

6. Що являє собою приватне акціонерне товариство?  

7. Які категорії цінних паперів акціонерного товариств передбачені 

законодавством? 

Форма звітності для завдання 3 

Контрольні питання Тезова відповідь на питання 

1. 1. 

2. 2. 

... ... 

 

 

Змістовний модуль ІІ. Формування і реалізація корпоративних 

інтересів 

Тема 4. Організація корпоративного управління 

4.1. Загальні збори акціонерів як вищій орган корпоративного управління 

4.2. Наглядова рада як контрольний орган корпоративного управління  

4.3. Виконавчі органи корпоративного управління 
Основна література:  22, 32, 34 

Додаткова література: 39 

Практичне заняття №4 

Тема  4  ” Організація корпоративного управління” 

Мета: 1.  Визначити компетенцію загальних зборів акціонерів 

            2. Розглянути порядок підготовки до проведення загальних зборів акціонерів 

            3. Розглянути процедуру проведення загальних зборів акціонерів 
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            4. Закріпити вивчений матеріал за допомогою практичних завдань. 

Форма проведення:  письмово. 

Термін проведення:  4-й тиждень. 

Порядок проведення заняття: 

1. Вивчити запропонований теоретичний матеріал. 

2. Виконати практичне завдання № 4 відповідно до вимог. 

3. Надіслати виконане завдання викладачеві. 

4. Ознайомитися з аналізом робіт, здійсненим викладачем. 

Завдання для виконання 

Контрольні питання 

1. Які функції   входять до компетенції загальних зборів? 

2. Якого порядку слід дотримуватися при  підготовці до скликання загальних 

зборів акціонерів? 

3. Який порядок проведення загальних зборів акціонерів? 

4. Які проблеми можуть стати причиною скликання позачергових  зборів 

акціонерів? 

 

Форма звітності для завдання 4 

Контрольні питання Тезова відповідь на питання 

1. 1. 

2. 2. 

... ... 

 

 

Тема 5. Формування фінансових ресурсів акціонерного товариства 

  5.1. Дивіденди та дивідендна політика акціонерного товариства 

  5.2. Фінансовий аналіз діяльності товариства 

  5.3. Визначення банкрутства акціонерного товариства  

Основна література: 22, 25, 26, 31 

Додаткова література: 38 

Практичне заняття №5 

Тема  5  „Формування фінансових ресурсів акціонерного товариства”   
Мета:  1. Розглянути дивідендну політику акціонерного товариства 
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             2. Висвітлити особливості фінансового аналізу діяльності товариства 

             3. Розглянути причини банкрутства акціонерного товариства 

             4. Закріпити вивчений матеріал за допомогою практичних завдань. 

Форма проведення:  письмово. 

Термін проведення:  5-й тиждень. 

Порядок проведення заняття: 

5. Вивчити запропонований теоретичний матеріал. 

6. Виконати практичне завдання № 5 відповідно до вимог. 

7. Надіслати виконане завдання викладачеві. 

8. Ознайомитися з аналізом робіт, здійсненим викладачем. 

Завдання для виконання 

Контрольні питання 

1. В чому полягає дивідендна політика акціонерного товариства? 

2. В чому полягає сутність фінансового аналізу діяльності акціонерного 

товариства? 

3. Якими причинами  може бути зумовлене банкрутство товариства? 

4. Якою є процедура провадження справи про банкрутства? 
Форма звітності для завдання 5 

Контрольні питання Тезова відповідь на питання 

1. 1. 

2. 2. 

... ... 

 

Тема 6. Порядок  створення та ліквідації товариств 

6.1. Підготовка установчих документів 

6.2. Реєстрація товариства в органах державного управління 

6.3. Порядок ліквідації товариства 
Основна література: 24, 27, 33, 34 

Додаткова література:  37 

Практичне заняття №6 

Тема  6  ” Порядок  створення та ліквідації товариств” 
Мета: 1. Розглянути порядок підготовки установчих документів 

             2. Розглянути порядок реєстрації товариства в органах державного управління 
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            3. Розглянути порядок  ліквідації товариства          

            4. Закріпити вивчений матеріал за допомогою практичних завдань. 

Форма проведення:  письмово. 

Термін проведення: 6-й тиждень. 

Порядок проведення заняття: 

1. Вивчити запропонований теоретичний матеріал. 

2. Виконати практичне завдання № 6 відповідно до вимог. 

3. Надіслати виконане завдання викладачеві. 

4. Ознайомитися з аналізом робіт, здійсненим викладачем. 

Завдання для виконання 

Контрольні питання 

1. Яким має бути зміст статуту акціонерного товариства? 

2. Який порядок створення статутного фонду акціонерного товариства? 

3. Який порядок реєстрації товариства? 

4. Якими є напрями фінансового аналізу діяльності товариства? 

5. Що може стати підставами для банкрутства товариства? 

6. Який порядок провадження справи про банкрутство товариства? 

7. Який порядок задоволення вимог кредиторів? 

8. Як відбувається процедура  ліквідації товариства? 

 

Форма звітності для завдання 6 

Контрольні питання Тезова відповідь на питання 

1. 1. 

2. 2. 

... ... 

 

 

Залік з дисципліни „КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ” 
Мета:  перевірка набутих знань за весь курс. 

Форма проведення: залік. 

Термін проведення: по завершенні курсу згідно з планом. 

Формат  проведення заліку:  
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Відповідь на запитання усно або письмово (у формі розгорнутої відповіді або тесту) за 

вибором викладача.  

 

Орієнтовні тестові  завдання для заліку  
     1. Метою створення системи корпоративного управління є: 

а) одержання  максимального прибутку; 

б) акумуляція грошових коштів для реалізації проектів і розподіл ризиків між 

учасниками; 

в) організація поточного контролю з боку учасників. 

2. Принципи сучасного корпоративного управління базуються на: 

а) задоволенні суспільних потреб; 

б) справедливому розподілі доходів; 

в)забезпеченні балансу інтересів держави та корпоративних підприємств. 

г) все разом взяте 

3. Еволюція розвитку сучасної системи корпоративних організацій та підприємств 

відбувалася: 

а) в Стародавньому Римі до нашої ери; 

б) в Європі, починаючи з   ХVІ ст.; 

в) в Україні  в ХV ст. 

г) все разом взяте 

4. До учасників корпоративних відносин належать: 

а)держава, юридичні та фізичні особи; 

б)інвестори, емітенти, посередники; 

в) акціонерні товариства, держава, реєстратори, банки, біржи. 

г) все разом взяте 

5. Корпоративний сектор в економіці України становить: 

а) більше 90% зареєстрованих підприємств; 

б) близько 10% зареєстрованих підприємств; 

в) понад 34 тис. зареєстрованих акціонерних товариств. 

г) все разом взяте 

6.Закон України „Про акціонерне товариство” визначає: 

а) порядок створення, діяльності, припинення , виділу акціонерних товариств, їх правовий 

статус, права та обов’язки акціонерів; 

б) порядок формування прибутку акціонерних товариств та його розподіл між 

акціонерами; 
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в)порядок звітності акціонерних товариств перед державними податковими органами. 

г) все разом взяте 

7. Державне регулювання ринку цінних паперів акціонерних товариств здійснює: 

а) Державна податкова адміністрація; 

б) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

в) Фонд державного майна України. 

г) все разом взяте 

8. В Україні передбачені такі форми регулювання діяльності фондового ринку: 

а) державні; 

б) корпоративні; 

в) приватні. 

г) все разом взяте 

9. Регулювання емісії та обігу цінних паперів, прав та обов’язків учасників ринку 

здійснює: 

а) Державна податкова служба; 

б) Міністерство фінансів України; 

в) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

г) все разом взяте 

10. Видача ліцензій на здійснення корпоративної діяльності на ринку здійснює: 

а) Державна податкова служба; 

б) Міністерство економіки України; 

в) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

г) все разом взяте 

11. До переваг акціонерного товариства належать: 

а) наявність конфліктів інтересів власників і менеджерів; 

б) простота створення та управління підприємством; 

в) можливість легкої акумуляції інвестиційних ресурсів. 

г) все разом взяте 

12.  До недоліків акціонерного товариства належать: 

а) складність створення та управління підприємством; 

б) наявність конфліктів інтересів власників,  менеджерів і міноритарних акціонерів; 

в) можливість легкої акумуляції інвестиційних ресурсів, котролювання яких є досить 

проблемним з погляду фіскальних органів 

г) все разом взяте 

13.  Вищим органом управління акціонерним товариством є: 
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а) Рада директорів; 

б) Загальні збори акціонерів; 

в) Наглядова рада. 

г) все разом взяте 

14. Контролюючим органом акціонерного товариства є: 

а) Наглядова рада; 

б) Державна податкова інспекція; 

в) Загальні збори акціонерів 

г) все разом взяте 

15. Корпоративне управління здійснюється: 

а) Виконавчим органом акціонерного  товариства та Наглядовою радою; 

б) Загальними зборами акціонерів, Правлінням, Державною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку; 

в) Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Правлінням, Ревізійною 

комісією акціонерного товариства. 

г) все разом взяте 

16. Оперативне управління публічним акціонерним товариством може здійснюватися: 

а) акціонером, якій тримає контрольний пакет акцій; 

б) колегіальним виконавчим органом акціонерного товариства; 

в) Загальними зборами акціонерів. 

г) все разом взяте 

17. Однією з відмінностей публічного акціонерного товариства від приватного є: 

а) наявність конфлікту інтересів власників і менеджерів; 

б) випуск акцій, які вільно обертаються на фондовому ринку; 

в) можливість щорічної додаткової емісії акцій. 

г) все разом взяте 

18. Особливості створення акціонерних товариств у процесі приватизації та 

корпоратизації, їх правового статусу та діяльності у період до виконання плану 

приватизації (розміщення акцій) визначається: 

а) законодавством України щодо приватизації та корпоратизації; 

б) Законом України „Про господарські товариства”; 

в) Законом України „Про акціонерні товариства”; 

г) все разом взяте 
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19. Діяльність державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній, 

єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних 

органів, регулюється: 

а) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

б) Законом України „Про власність”; 

в) Законом України „Про акціонерні товариства”. 

г) все разом взяте 

20. Для кожного з учасників публічного акціонерного товариства є обов’язковим: 

а) брати участь в системі оперативного управління товариством; 

б) внести обумовлений Статутом вклад в статутний капітал товариства; 

в) брати участь в розробці стратегічних планів товариства. 

г) все разом взяте 

21. Публічне акціонерне товариство є підприємницьким об’єднанням, для якого 

обов’язковим є: 

а) обмежений обіг акцій; 

б) обіг акцій на фондовому ринку; 

в) розподіл акцій виключно між учасниками;  

г) все разом взяте. 

22. Статут акционерного товариства визначає: 

а) порядок скликання Загальних зборів, засади участі акціонерів в управлінні та 

розподілі прибутків акціонерного товариства, права та обов’язки акціонерів; 

б) основні напрямки та порядок діяльності акціонерного товариства від його 

створення до остаточного припинення діяльності; 

в) порядок формування прибутку  акціонерного товариства, розподіл дивідендів і 

майна при ліквідації акціонерного товариства. 

г) все разом взяте 

23. Виконавчий орган публічного акціонерного товариства підзвітне: 

а) Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

б) Ревізійній комісії акціонерного товариства; 

в) Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді. 

г) все разом взяте 
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24. У компетенцію виконавчого органу акціонерного товариства зазвичай входять 

такі питання: 

а) затвердження поточних планів діяльності акціонерного товариства; 

б) розподіл дивідендів між акціонерами; 

в) затвердження стратегічних планів розвитку акціонерного товариства. 

г) все разом взяте 

25. Членами виконавчого органу акціонерного товариства можуть бути: 

а) акціонери товариства, які мають незначну кількість акцій, та неакціонери; 

б) державні службовці;   

в). посадові особи регіональних органів управління. 

г) все разом взяте 

26. Повноваження Наглядової ради акціонерного товариства включають: 

а) захист інтересів акціонерного товариства та прав акціонерів; 

б) звітність перед Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

в) зменшення податкового навантаження на акціонерне товариство. 

г) все разом взяте 

27. Акція існує доки: 

а) живий перший власник акції; 

б) існує само товариство; 

в) вона не перепродана іншому власнику. 

г) все разом взяте 

28. Викуп акцій – це: 

а) придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій; 

б) придбання фізичною особою акцій акціонерного товариства; 

в) придбання юридичною особою акцій акціонерного товариства; 

г) все разом взяте 

29. Корпоративні права – це: 

а) сукупність законодавчих та нормативних актів, які регулюють діяльність акціонерів, 

власників та менеджерів акціонерних товариств та інших корпоративних об’єднань; 

б) сукупність майнових і немайнових прав акціонера-власника акцій товариства, які 

випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні 

акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів товариства у разі його 

ліквідації; 
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в) сукупність прав, які гарантуються будь-якому учаснику, задіяному у процесі 

функціонування акціонерного товариства, незалежно від наявності в нього акцій 

даного товариства; 

г) все разом взяте. 

30. Обов’язковий викуп акцій – це: 

а) обов’язкове придбання акціонерним товариством емітованих ним акцій, які 

курсують на фондовому ринку; 

б) обов’язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством 

акцій; 

в) обов’язкове придбання акціонерами всіх цінних паперів акціонерного  товариства в 

разі його ліквідації; 

г) все разом взяте. 

31. Вартість акцій на фондовому ринку регулюється: 

а) акціонерним товариством, яке встановлює номінальну ціну кожного типу акцій; 

б) акціонером, якій має намір продати свої акції; 

в) самим ринком на основі котирувань цінних паперів відповідного емітента з 

урахуванням економічної стабільності та динаміки розвитку економіки; 

г) все разом взяте 

32. Вищім органом управління державного акціонерного товариства, створеного 

корпоратизацією державних підприємств, які не підлягають приватизації, є: 

а) держава в особі органу приватизації; 

б)  відповідальний представник, якій призначається Фондом державного майна 

України; 

в) рада директорів, обрана трудовим колективом  підприємства; 

г) все разом взяте. 

33. Механізм управління державними корпоративними правами реалізують на 

підставі: 

а) Закону України „Про акціонерні товариства” 

б) Указів президента України, постанов Кабінету Міністрів України та нормативних 

актів Фонду державного майна України; 

в)  рішень Антимонопольного комітету України; 
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г) все разом взяте 

     34. Розробка норм і контроль за дотриманням антимонопольного законодавства на 

ринку цінних паперів є прикладом: 

а) втручання держави у ринкові процеси; 

б) державного контролю у забезпеченні прав інвесторів; 

в) державного регулювання ринку цінних паперів і корпоративного сектора економіки; 

г) все разом взяте 

35. Фінансова діяльність акціонерного товариства перевіряється: 

а) ревізійною комісією товариства, районною податковою інспекцією, залученою 

аудиторською організацією; 

б) державними податковими та іншими контролюючими і ревізійними органами; 

в) державними податковими інспекціями, сторонніми аудиторськими організаціями; 

г) все разом взяте 

36. Нарахування та виплата дивідендів акціонерам товариства регламентується: 

а) Законом України „Про акціонерні товариства”; 

б) Законом України „Про власність”; 

в) Законом України „Про цінні папери та фондову біржу”; 

г) все разом взяте 

37. Відповідальність акціонера корпоративного підприємства полягає у: 

а) неможливості вимагати повернення вкладеного капіталу; 

б) підприємницькому ризику; 

в) можливості втратити вкладений в акції капітал в разі банкрутства корпорації; 

г) все разом взяте. 

38. Залежно від обсягів прав, що закріплюють акції, їх поділяють на: 

а) прості; 

б) привілейовані; 

в) з правом або без права голосу; 

г) все разом взяте. 

39. Первинну емісію акцій здійснюють у таких випадках: 

а) заснування нового акціонерного товариства; 

б) збільшення статутного капіталу акціонерного товариства; 

в) перетворення приватного акціонерного товариства у публічне; 

г) все разом взяте. 

40. Акціонерне товариство визначає розмір дивіденду: 

а) без урахування податку на прибуток; 
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б) з урахуванням податку на прибуток; 

в) з урахуванням  облікової ставки НБУ та усіх податків; 

г) все разом взяте 

41. Похідні цінні папери є: 

а) фіктивним капіталом; 

б) інструментом популярної спекулятивної операції на фінансових ринках країн з 

розвиненою ринковою економікою; 

в) механізмом управління корпоративним капіталом; 

г) все разом взяте. 

42.Основними ознаками кризових явищ на корпоративних підприємствах є: 

а) падіння курсу акцій підприємства; 

б) падіння курсів валют внаслідок світової фінансової кризи; 

в) конфлікт інтересів власників, акціонерів та менеджерів; 

г) все разом взяте. 

43. Основними причинами виникнення кризових ситуацій на корпоративних 

підприємствах є: 

а) недостатній рівень наукових знань про можливості подолання кризових явищ і 

ситуацій; 

б) помилки виконавців; 

в) кримінальні дії щодо підприємства; 

г) все разом взяте. 

44. В систему антикризового управління входять: 

а) розробка і здійснення заходів, що сприяють послабленню кризового процесу; 

б) профілактика кризових явищ; 

в) санація; 

г) все разом взяте. 

45. Антикризові оперативні групи створюються з метою: 

а) виявлення нових технологій, впровадження інновацій; 

б) організації фінансового менеджменту в кризових ситуаціях; 

в) вивчення та розв’язання соціальних проблем, що виникають внаслідок кризи; 
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г) все разом взяте. 

 

Порядок оцінювання результатів заліку у формі тесту: 

Кількість 
правильних 
відповідей 

Кількість 
Балів 

Оцінка Примітка 

  44-45 90 Зараховано А   
              41-43 82-89 Зараховано В 

 
 

              36-40 75-81 Зараховано С   
32-35 68-74 Зараховано D   
27-31 60-67 Зараховано Е  

менше 27 - Не зараховано FX 
 

проходження 
повторного курсу 

 

 

 

Іспит з дисципліни „ Теорія і практика корпоративного управління ” 
Мета:  перевірка набутих знань за весь курс 

Форма проведення: іспит 

Термін проведення: по завершенні курсу згідно з планом 

Формат  проведення: відповідь на запитання за білетами  усно або письмово (за вибором 

викладача) 

 

Питання для іспиту 

1. Сутність поняття “корпоративне управління”. 

2. Корпоративний сектор як основа сучасної економіки України. 

3. Модель корпоративного управління. 

4. Принципи сучасного корпоративного управління. 

5. Ринок і корпоративна культура як приклад управління. 

6. Структури корпоративного управління. 

7. Система корпоративного управління в Україні 

8. Сучасні проблеми формування корпоративної культури в Україні 

9. Функції корпоративного управління. 

10. Види акціонерних товариств, їх спільні риси та відмінності. 

11. Публічні акціонерні товариства. 

12. Власники акціонерного товариства. 

13. Права й обов’язки акціонерів. 
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14. Загальні збори акціонерів. Компетенція зборів. 

15. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів. 

16. Органи управління акціонерним товариством. 

17. Цілі діяльності акціонерного товариства. 

18. Переваги та недоліки корпоративних підприємств. 

19. Порядок створення публічного акціонерного товариства. 

20. Порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію. 

21. Створення дочірніх підприємств акціонерного товариства. 

22. Форми державного контролю діяльності акціонерних товариств.  

23. Форми законодавчого регулювання діяльності  

                    акціонерного товариства. 

24. Корпоративний сектор підприємництва. 

          25.    Ліцензування діяльності акціонерного товариства. 

      26.    Управління цінними паперами акціонерного товариства. 

          27.   Статут акціонерного товариства як основний документ товариства. 

      28.   Функціональні обов’язки наглядової ради акціонерного товариства. 

      29.  Порядок створення наглядової ради акціонерного товариства. 

      30.  Типи і категорії акцій, що випускаються акціонерним товариством. 

31.   Номінальна та ринкова вартість акцій акціонерного товариства. 

32. Порядок внесення змін і доповнень до статуту акціонерного товариства. 

33.  Випадки, в яких  здійснюється перереєстрація акціонерного товариства 

34. Структура органів управління акціонерного товариства. 

35. Структура управління приватного акціонерного товариства. 

36.  Наглядова рада акціонерного товариства  і мета її створення. 

37. Роль наглядової ради в контролі діяльності акціонерного товариства. 

38. Цінні папери акціонерного товариства як метод фінансового управління. 

39. Правління як виконавчий орган публічного акціонерного товариства. 

40. Ревізійна комісія та її повноваження. 

41. Управління корпоративними правами держави. 

42. Забезпечення захисту прав власності акціонерів у чинному  

              законодавстві України. 

43. Обмеження з боку держави щодо корпоративного управління. 

44. Державна корпоративна політика в Україні. 

45. Використання досвіду світової практики корпоративного управління в  

            Україні.  
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46. Засновники й учасники публічного акціонерного товариства. 

47. Підготовка до скликання загальних зборів акціонерів. 

48. Функції членів Правління акціонерного товариства. 

49. Оформлення трудових відносин з посадовими особами та персоналом  

                відкритого акціонерного товариства 

50. Порядок обрання та звільнення голови Правління. 

51. Обрання членів Ревізійної комісії. 

52. Дивідендна політика акціонерного товариства. 

53. Фінансова звітність акціонерного товариства. 

54. Прозорість у звітності акціонерного товариства. 

55. Неплатоспроможність, як недостатність ліквідних активів. 

56. Порядок ліквідації акціонерного товариства. 

57. Розподіл прибутків акціонерного товариства. 

58. Ліквідаційний баланс акціонерного товариства. 

59. Банкрутство акціонерного товариства. 

60. Права та функції арбітражного керуючого. 

61. Порядок придбання акцій акціонерного товариства. 

62. Порядок збільшення / зменшення розміру статутного фонду акціонерного 

товариства. 

63. Повноваження державної Комісії з цінних паперів і фондового ринку.  

64. Порядок надання інформації акціонерам щодо діяльності акціонерного 

товариства.  

65. Робочі документи для проведення зборів. Порядок та етапи проведення 

Загальних зборів акціонерів.  

66. Оформлення і реєстрація довіреностей уповноважених осіб.  

67. Порядок оформлення результатів Загальних зборів.  

68. Правомочність рішень Загальних зборів акціонерів.  

69. Основні права акціонерів щодо участі в  управління справами акціонерного 

товариства.  

70. Протокол Загальних зборів. Вимоги та порядок ведення 

71. Повноваження органів управління акціонерного товариства. 

72. Оформлення трудових відносин з посадовими особами та персоналом 

відкритого акціонерного товариства.  

73. Порядок перерозподілу повноважень між органами управління. 

74. Повноваження щодо фінансового управління та захисту інтересів акціонерів.  
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75. Порядок скликання  Надзвичайних загальних зборів акціонерів.  

76. Відповідальність членів Правління. Додаткова відповідальність голови і членів 

Правління. 

77.  Організація роботи Правління акціонерного товариства. Засідання Правління. 

Секретер Правління.  

78. Порядок обрання і звільнення голови Правління. 

79. Повноваження Наглядової ради. Перерозподіл компетенції виконавчого органу 

та Наглядової ради.  

80. Повноваження Наглядової ради щодо контролю і врегулювання діяльності 

Правління.  

81. Повноваження Наглядової ради щодо вирішення фінансових проблем і захисту 

інтересів акціонерів.  

82. Організація роботи Наглядової ради.  

83. Порядок створення Ревізійної комісії. Повноваження Ревізійної комісії. 

84. Оплата праці та відповідальність членів Ревізійної комісії.  

85.  Надання аудиторських послуг суб’єктам підприємницької діяльності згідно з 

чинним законодавством України 

86. Роль фінансового управління в забезпеченні інтересів акціонерів. 

87. Фінансовий менеджмент в системі корпоративного управління акціонерного 

товариства.  

88. Фінансова звітність акціонерного товариства. Аналіз фінансової звітності, 

прибутковості  і ліквідності  акціонерного товариства.  

89. Причини ліквідації акціонерного товариства.  

90.  Сутність санації.  

 

Порядок оцінювання результатів іспиту: 

Кількість 
правильних 
відповідей 

Кількість 
Балів 

Оцінка Примітка 

Повна відповідь на 3 
запитання 

90 Зараховано А   

  Повна відповідь на 2 
запитання, неповна 
відповідь на 1 
запитання             

82-89 Зараховано В 
 

 

Повна відповідь на 1 
запитання, неповна 
відповідь на 2 
запитання                      

75-81 Зараховано С   

Неповні відповіді на 3 68-74 Зараховано D   
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запитання 
Неповні відповіді на 2 
запитання  

60-67 Зараховано Е  

Відповідь на 1 
запитання 

- Не зараховано FX 
 

проходження 
повторного курсу 
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